
Јавно комунално предузеће 

„Погребно“ Суботица 

Суботица,Трг жртава фашизма број 1. 

Број: 8-113 

 

Дана: 16.12.2013. 

 

Врста наручиоца: јавно комунално предузеће 

Интернет страница наручиоца: www.pogrebno.rs 

На основу члана 60. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

(„Сл. глацник РС“ бр 29/13) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 8-113 од 

16.12.2013. године, Наручилац 

 

Јавно комунално предузеће „Погребно„ Суботица 

24000 Суботица, Трг жртава фашизма број 1. 

упућује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

у поступку јавне набавке мале вредности 

1. За јавну набавку услуга краткорочног кредита за ликвидност – дозвољено прекорачење по 

текућем рачуну. 

2. Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

3. Право учешћа у поступку имају сва домаћа и страна правна  и физичка лица која испуњавају 

обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а како је то 

наведено у конкурсној документацији у делу –Упутство како се доказује испуњеност услова. 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем Изјава, 

(а према приложеној конкурсној документацији), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 

76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. 

Тачка 5 Закона у погледу ког доставља неоверену фотокопију важеће дозволе за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке,ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу 

са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације. 

5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са 

подизвођачем/подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 

6. Критеријум за доделу уговора је најповољнија понуда по критеријуму «најнижа понуђена 

цена». 

7. Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са интернет странице 

наручиоца www pogrebno.rs и са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/. 

8. Понуде се могу поднети непосредно: 

- у пословним просторијама наручиоца Трг жртава фашизма број 1., Суботица. 

http://portal.ujn.gov.rs/


- путем поште на адресу Јавно комунално предузеће „Погребно„ Суботица, Трг жртава 

фашизма број 1., 24000 Суботица. 

 

9. Понуде се подносе у затвореној коверти. 

10.  Рок за подношење понуде је 27. децембар 2013. године, до 9 часова, без обзира на начин 

доставе. 

11. Отварање понуда ће се обавити дана 27. децембра 2013. године у 10 часова, у просторијама 

наручиоца у канцеларијама Јавног комунално предузеће „Погребно„ Суботица, Трг жртава 

фашизма број 1., 24000 Суботица. 

12. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а активно учешће могу 

остварити само представници понуђача који предају Комисији за јавне набавке Наручиоца 

овлашћење за присуствовање отварању понуда. Овлашћење за представника понуђача мора да 

садржи име и презиме и број личне карте овлашћеног лица за присуствовање отварању понуда. 

Овлашћење мора бити заведено, потписано и оверено од стране директора подносиоца понуде. 

13. Одлука о додели уговора биће донета у року од највише 15 дана од дана отварања понуда. 

Уговор се закључује са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека 

рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока 

за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

14. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 

аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о 

порески обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., 

а који су везани за извршење уговора о јавној набаци 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде.www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. www.sepa.gov.rs 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. www.minrzs.gov.rs 

 

15. Лице за контакт: Катарина Ђурановић, тел: 024/554-848, email: katarina@pogrebno.rs 
 


